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2.2.1863 – slavnostní otev ení tená ského spolku v hostinci A. Táborského v Krásn . – 
150 let 
 
3.2.1943 – podepsána p edstaviteli m sta kupní smlouva, podle níž se m sto Valašské 
Mezi í stalo vlastníkem  zámku a zámeckého parku v Krásn . Na po átku 40. let se 
dostal poslední soukromý majitel krásenského zámku dr. Ladislav Seilern do finan ních 
potíží a za al prodávat pozemky na území Obory pro stavbu rodinných domk . Rovn ž 

l v úmyslu rozparcelovat na stavební parcely zámecký park a v zámku vybudovat byty. 
Obratným zásahem tehdejšího vedení muzejní spole nosti k tomu nedošlo a uzav ením 
kupní smlouvy p ešlo vlastnictví zámku a parku na m sto. Dr. Ladislav Seilern podepsal 
kupní smlouvu u tehdejšího Okresního soudu v Kyjov  již 21.ledna 1943. – 70 let  
 
14.2.1648 – další vpád švédských vojsk do Valašského Mezi í a Krásna. – 365 let  
 
     Leta 1648 dne 14. m s. februarii, tj. den sv. Valentina, jakž nap ed doloženo, mezi 10. 
a 11. hodinou na p l orloji, nenadále p itáhnouce lid švédský, op t zase k m stu Mezi í a 

ste ku Krásnu, kterýž byl s mnohých míst okoli ních komendírován, obkli ujíce všecko 
sto i Krásno. Kteréhož lidu p es 2000 dragoun v a rejtar  bylo.Nejprve truba e k m stu 

poslali, cht jíce accordirovati (tj. vyjednávati) aneb, co míní u initi, se doptávali a to po 
ikráte. Což na p t hodin trvalo.Až nechtíce m ané v nic jíti, po ali na n  st íleti. A lid 

nep átelský mocn  skrze zámek do m sta se dostali. Hned zámek ohn m zapálili a odtud 
po pavla ích kostel se všemi ozdobami, korouhvemi, postavníky, varhanami, až ve ír se 
zvony a potom všeckno m sto ohn m i p edm stí se zav elo, krom  na Š udlov ty i 
anebo p t dom  z stalo. Odtud lázn  a most, který velmi oupravn  a nákladn  i 
kunštovn  spraven byl, m ste ko Krásno, mlejny panské dva, dv r za Krásnem, všecko 
tím neš astným ohn m zkázu a porušení jest vzalo.Krom  od mostku v Krásn  ke kostelu 
jdouc, osm chaloupek a kostel z staly, též svatá Trojice. 
 
….Poctivým pak 5 matronám a pannám násilí zp sobem sodomá ským inili, hlavy jejich 
roztovlasili, až do naha z šat v svlá eli. I také mužskému pohlaví neodpustili. D ti malé ze 
všeho všudy obnažovali, ehož Bohu želeti se mohlo, jaké ukrutné tyranství se nad 
nebohými lidmi vykonalo. 
 

(Z pam tí neznámého m ana)  
 
 
24.2. 1868 – se narodil v Kn ždubu socha  František Úprka. První vzd lání dostal na 
odborné škole pro zpracování d eva ve Valašském Mezi í, po kratší dob  ale p ešel ke 
studiu socha ství v Praze. Vytvo il galerii slováckých typ , v nichž zobrazil život a zvyky 
svého rodného kraje, za války sérii dvanácti návrh  pro barevný porcelán, adu pomník  a 
poprsí. Zem el 8.9.1929 v Tuchom icích. – 145 let  


